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Setuagésimo Nona Sessão Ordinária Virtual Hibrida da Terceira Sessão 

Legislativa Ordinária da Décima Nona Legislatura, realizada em 

primeiro de Setembro de 2021. A hora regimental registram presença 

no painel eletrônico as Sras. e os Srs. Deputados Adilson Espindula, 

Alexandre Xambinho, Bruno Lamas, Carlos Von, Capitão Assumção, 

Coronel Alexandre Quintino, Dary Pagung, Delegado Danilo Bahiense, 

Doutor Hércules, Dr. Emilio Mameri, Dr. Rafael Favatto, Eng. José 

Esmeraldo, Erick Musso, Freitas, Gandini, Hudson Leal,  Iriny Lopes, 

Janete de Sá, Luciano Machado, Luiz Durão, Marcelo Santos, Marcos 

Garcia, Marcos Madureira, Pr. Marcos Mansur, Raquel Lessa, Renzo 

Vasconcelos, Sergio Majeski, Theodorico Ferraço, Torino Marques e 

Vandinho Leite.  O Sr. Presidente Marcelo Santos ocupa a cadeira da 

Presidência e invocando a proteção de Deus, declara aberta a sessão. O 

Sr. Presidente convida o Sr. Deputado Delegado Danilo Bahiense para 

proceder a leitura de um versículo da Bíblia. É dispensada a leitura da 

Ata da sessão anterior e considerada aprovada. O Sr. Presidente 

procede à leitura do seguinte Expediente: 1ª parte: Expediente para 

simples despacho:  Projeto de Lei nº 465/2021, do Deputado Torino 

Marques, que obriga as concessionárias dos serviços de telefonia fixa, 

celular, TV a cabo e internet a cancelarem a multa contratual de 

fidelidade quando o usuário comprovar a perda do vínculo empregatício 

após a adesão do contrato. Junte-se ao Projeto de Lei nº 128/2021. 

Projeto de Lei nº 468/2021, do Deputado Marcos Garcia, que 

acrescenta item ao Anexo único da Lei nº 11.212 de 29 de outubro de 

2020, que inclui no calendário oficial de eventos do estado do Espirito 

Santo, o "Junho Violeta”, o mês de conscientização e prevenção contra 

a violência à pessoa idosa. À Comissão de Justiça na forma do artigo 

276 do Regimento Interno.  Projeto de Lei nº 469/2021, do Deputado 

Capitão Assumção, que proíbe a diferenciação entre os pacientes 

cobertos por planos ou seguros privados de assistência à saúde, quanto 

à definição do prazo de marcação de consultas, exames e outros 

procedimentos. Após o cumprimento do artigo 120 do Regimento 

Interno, às Comissões de Justiça, de Saúde, de Defesa do Consumidor e 
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de Finanças. Projeto de Resolução nº 019/2021, do Deputado Luiz 

Durão, que altera a Resolução nº 2.555, de 28 de maio de 2008, que 

criou o Procon-Assembleia. Após o cumprimento do artigo 120 do 

Regimento Interno, às Comissões de Justiça, Defesa do Consumidor e 

de Finanças. Requerimento de Informação nº 1010/2021, da Deputada 

Janete de Sá ao Secretário de Estado de Gestão e Recursos Humanos, 

solicitando informações acerca vedação de servidores inativos e/ou da 

reserva para exercerem as atividades de Examinadores de Trânsito. 

Oficie-se. Requerimento de Informação nº 1011/2021, da Deputada 

Janete de Sá ao Secretário Chefe da Casa Civil, solicitando informações 

acerca do contrato que foi assinado entre a seguradora e a PREVES. 

Oficie-se. 2ª Parte: Expediente sujeito a deliberação: Requerimento nº 

55/2021 da Mesa Diretora, de Sessão Solene, em homenagem aos 470 

anos da Catedral Metropolitana de Vitória, a realizar-se no dia 28 de 

setembro de 2021, às 19:00 horas. O Sr. Presidente em discussão o 

requerimento, não havendo quórum para a votação o Sr. Presidente que 

as demais matérias ficaram suspensas. Passa-se para a fase do ordem:  

Votação adiada, em regime de urgência, do Projeto de Lei nº 442/2021, 

da Deputada Raquel Lessa, que institui a Política Estadual de Proteção 

da Vida das Mulheres e o Combate à Violência Doméstica, de 

monitoramento das mulheres vítimas de violência doméstica, no Estado 

do Espirito Santo. Publicado no Ales Digital do dia 18/08/2021. 

Pareceres orais em conjunto das Comissões de Justiça, de Segurança e 

de Finanças, pela constitucionalidade e aprovação do presente Projeto. 

Na Comissão de Cidadania, não houve quórum para deliberação da 

matéria. O Sr. Presidente informa adiada a votação por não haver. É 

anunciada discussão única, em regime de urgência, do Projeto de Lei nº 

283/2020, do Deputado Bruno Lamas, que institui a instalação, nas vias 

urbanas e rodovias estaduais do Espírito Santo, de instrumentos 

eletrônicos luminosos de medição de velocidade e dá outras 

providências. Publicado no Ales Digital do dia 07/05/2020. Na 

Comissão de Justiça o relator, Deputado Vandinho Leite, se prevaleceu 

do prazo regimental para relatar a matéria na sessão ordinária híbrida, 

virtual e presencial do dia 02/06/2021. (Prazo até o dia 09/06/2021). O 
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autor havia solicitado a retirada da matéria na sessão ordinária híbrida, 

virtual e presencial do dia 07/06/2021.Baixado de pauta a pedido do 

autor. É anunciada discussão única, em regime de urgência, do Projeto 

de Lei n.º 113/2021, do Tribunal de Justiça, que altera a redação da Lei 

n° 3.526, de 29 de dezembro de 1982, para promover a reestruturação 

das serventias extrajudiciais no Estado do Espírito Santo e dá outras 

providências. Publicado no Ales Digital do dia 31/03/2021. Parecer oral 

da Comissão de Justiça, pela constitucionalidade/legalidade, com o 

acolhimento das emendas de autoria dos Deputados Marcelo Santos, 

Hudson Leal, Dr. Hércules,  Cel. Alexandre Quintino e Bruno Lamas; 

Parecer oral do vencido da Comissão de Finanças, pela aprovação, com 

o acolhimento de  todas as emendas apresentadas ao Projeto; e Parecer 

oral da Comissão de Cidadania, pela aprovação, com a adoção das 

emendas aditivas nº 01, 03, 12 e 15; emenda substitutiva nº 03; 

subemenda substitutiva a emenda nº 6/2021; e emenda oral coletiva 

apresentada em Plenário. O Presidente da Comissão de Justiça, 

Deputado Gandini, redesignou o Deputado Marcelo Santos, que 

manteve o prazo regimental para relatar as emendas acolhidas nas 

Comissões de Finanças e de Cidadania, na sessão ordinária híbrida, 

virtual e presencial do dia 30/08/2021. (Prazo até o dia 13/09/2021). 

Existem emendas de diversos Deputados, para ser analisado pela 

Comissão de Justiça. (Assume a Presidência o Sr. Deputado Bruno 

Lamas) Presidente convoca a Comissão de Justiça, para oferecer 

parecer oral às emendas. O Sr. Deputado Gandini  faz a convocação e 

desgnar o Sr. Deputado Marcelo Santos para relatar a matéria  que 

opina pela constitucionalidade das emendas. Discutem a matéria os Srs. 

Deputados Vandinho Leite, Dr. Rafael Favatto,  Freitas, Iriny Lopes e 

Janete de Sá.  Retornando na Comissão de Justiça o Sr. Deputado 

Marcelo Santos se prevalece do prazo regimental. É anunciada 

discussão única, em regime de urgência, do Projeto de Lei nº 455/2021, 

do Deputado Luiz Durão, que dispõe sobre a proibição no Estado do 

Espírito Santo da divulgação de curso preparatório vinculado a 

concurso de Órgão e/ou Poder Público antes da publicação do 

respectivo edital, na forma que especifica. Publicado no Ales Digital do 
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dia 23/08/2021. Nas Comissões em conjunto de Justiça, de Defesa do 

Consumidor e de Finanças o relator, Deputado Gandini, se prevaleceu 

do prazo regimental para relatar a matéria na sessão ordinária híbrida, 

virtual e presencial do dia 25/08/2021. (Prazo até o dia 01/09/2021). O 

Sr. Presidente convoca a Comissão de Justiça, para oferecer parecer 

oral a matéria. O Sr. Deputado Gandini se prevalece de prazo 

regimental.  É anunciada discussão única, em regime de urgência, do 

Projeto de Lei n° 236/2021, do Deputado Luciano Machado, que dispõe 

sobre a alteração dos limites de idade para ingresso na Polícia Militar, 

Polícia Civil e Corpo de Bombeiro Militar no Estado do Espírito Santo 

para 32 (trinta e dois) anos. Publicado no Ales Digital do dia 

07/06/2021. Na Comissão de Justiça o relator, Deputado Gandini, se 

prevaleceu do prazo regimental para relatar a matéria na sessão 

ordinária híbrida, virtual e presencial do dia 31/08/2021. (Prazo até o 

dia 14/09/2021). Existe emenda do próprio autor, anexada ao Projeto, 

para ser analisada pelas comissões parlamentares. O Sr. Presidente 

convoca a Comissão de Justiça, para oferecer parecer oral ao projeto. O 

Sr. Deputado Gandini se prevalece de prazo regimental.  É anunciada 

discussão única, em regime de urgência, do Projeto de Lei nº 135/2021, 

da Deputada Janete de Sá, que altera a Lei nº 8.060/2005, incluindo o 

inciso XIII ao artigo 2º, que instituiu o Código Estadual de Proteção aos 

Animais no âmbito do Estado do Espírito Santo. Publicado no Ales 

Digital do dia 16/04/2021. Na Comissão de Justiça o relator, Deputado 

Gandini, se prevaleceu do prazo regimental para relatar a matéria na 

sessão ordinária híbrida, virtual e presencial do dia 31/08/2021. (Prazo 

até o dia 14/09/2021). (Em anexo, por se tratar de matéria correlata, 

Projeto de Lei nº 161/2019, do Deputado Luciano Machado). O Sr. 

Presidente convoca a Comissão de Justiça, para oferecer parecer oral ao 

projeto. O Sr. Deputado Gandini se prevalece de prazo regimental.  É 

anunciada discussão única, em regime de urgência, do Projeto de Lei n° 

391/2021, oriundo da Mensagem governamental nº 178/2021, que 

institui o Programa Capixaba de Fomento à Implementação de Escolas 

Municipais de Ensino Fundamental em Tempo Integral e dá outras 

providências. Publicado no Ales Digital do dia 02/08/2021. Presidente 
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convoca a Comissão de Justiça, para oferecer parecer oral á matéria. O 

Sr. Deputado Gandini  faz a convocação e avoca  para relatar a matéria  

que opina pela constitucionalidade. Discutem a matéria os Srs. 

Deputado Sergio Majeski, Vandinho Leite, Doutor Emilio Mameri, 

Dary Pagung e Freitas. É anunciada sua votação, sendo aprovado pelos 

membros da Comissão. O Projeto é devolvido a Mesa. (Assume a 

presidência o Sr. Deputado Marcos Garcia) O Sr. Presidente convoca a 

Comissão de Educação, para oferecer parecer oral ao Projeto. O Sr. 

Deputado Bruno Lamas faz a convocação e avoca para relatar a matéria 

que opina pela Aprovação. Discutem a matéria os Srs. Deputados 

Sergio Majeski, Iriny Lopes e Doutor Hercules.  É anunciada sua 

votação, sendo aprovado pelos membros da Comissão. O Projeto é 

devolvido a Mesa. O Sr. Presidente convoca a Comissão de Finanças, 

para oferecer parecer oral ao Projeto. O Sr. Deputado Freitas faz a 

convocação e avoca para relatar a matéria que opina pela Aprovação. 

Não havendo oradores para discutir o parecer, é anunciada sua votação, 

sendo aprovado pelos membros da Comissão. O Projeto é devolvido a 

Mesa. O Sr. Presidente coloca em discussão. Não havendo oradores, 

encerra a discussão e anuncia a sua votação. Posto em votação o Projeto 

é aprovado. A Secretaria para extração dos autógrafos. Pedindo e 

obtendo a palavra pela ordem o Sr. Deputado Sergio Majeski solicita 

recomposição de quórum. Tendo registrado presença de dezoito Srs. 

Deputados o Sr. Presidente informa haver quórum para manutenção da 

sessão.  É anunciada discussão única, em regime de urgência, do 

Projeto de Lei Complementar n° 19/2021, oriundo da Mensagem 

Governamental nº 168/2021, que institui o Estatuto Estadual da 

Microempresa, da Empresa de Pequeno Porte e do Microempreendedor 

Individual, e dá outras providências. Publicado no Ales Digital do dia 

16/08/2021. O Sr. Presidente propõe a votação conjunta as demais 

comissões. Posto em votação é aprovado nas Comissões de Justiça e 

Finanças. É feita reunião conjunta das Comissões de Justiça e Finanças. 

O Sr. Deputado Gandini faz a convocação das Comissões e avoca a 

matéria para relatar  que opina pela Constitucionalidade e Aprovação 

do projeto. Discute a matéria a Sra. Deputada Iriny Lopes. O Sr. 
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Presidente anuncia a votação do parecer, sendo aprovado pelos 

membros das Comissões. A matéria é devolvida a Mesa. Presidente 

convoca a Comissão de Cidadania , para oferecer parecer oral á 

matéria. O Sr. Deputado Luciano Machado solicita vista. O Sr. 

Presidente defere. É anunciada discussão única, em regime de urgência, 

do Projeto de Lei n° 456/2021, oriundo da Mensagem Governametal nº 

219/2021, que abre o Crédito Especial no valor de R$ 100.000,00 (Cem 

mil reais), em favor da Secretaria de Estado De Meio Ambiente e 

Recursos Hídricos. Publicado no Ales Digital do dia 23/08/2021. O Sr. 

Presidente convoca a Comissão de Finanças, para oferecer parecer oral 

ao Projeto. O Sr. Deputado Freitas faz a convocação e designa o Sr. 

Deputado Dary Pagung para relatar a matéria que opina pela 

Aprovação. Não havendo oradores para discutir o parecer, é anunciada 

sua votação, sendo aprovado pelos membros da Comissão. O Projeto é 

devolvido a Mesa. O Sr. Presidente coloca em discussão. Não havendo 

oradores, encerra a discussão e anuncia a sua votação. Posto em 

votação o Projeto é aprovado. A Secretaria para extração dos 

autógrafos. É anunciada discussão única, em regime de urgência, do 

Projeto de Lei Complementar n° 21/2021, oriundo da Mensagem 

governamental nº 195/2021, que reorganiza a Estrutura Organizacional 

Básica da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito 

Santo - FAPES e dá outras providências. Publicado no Ales Digital do 

dia 20/08/2021. O Sr. Presidente propõe a votação conjunta as demais 

comissões. Posto em votação é aprovado nas Comissões de Justiça e 

Finanças. É feita reunião conjunta das Comissões de Justiça e Finanças. 

O Sr. Deputado Gandini faz a convocação das Comissões e avoca a 

matéria para relatar  e opina pela Constitucionalidade e Aprovação do 

projeto. Não havendo oradores, o Sr. Presidente anuncia a votação do 

parecer, sendo aprovado pelos membros das Comissões. A matéria é 

devolvida a Mesa. O Sr. Presidente convoca a Comissão de Ciência e 

Tecnologia , para oferecer parecer oral ao Projeto. O Sr. Deputado 

Alexandre Xambinho se prevalece de prazo regimental.  É anunciada 

discussão única, em regime de urgência, do Projeto de Lei nº 439/2021, 

do Deputado Delegado Danilo Bahiense, que dispõe sobre a 

http://www3.al.es.gov.br/spl/processo.aspx?id=114302&ano=2021
http://www3.al.es.gov.br/spl/processo.aspx?id=114302&ano=2021
http://www3.al.es.gov.br/spl/processo.aspx?id=114302&ano=2021
http://www3.al.es.gov.br/spl/processo.aspx?id=114302&ano=2021
http://www3.al.es.gov.br/spl/processo.aspx?id=114302&ano=2021
http://www3.al.es.gov.br/spl/processo.aspx?id=114302&ano=2021
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obrigatoriedade de colocação de placa informativa com informação 

acerca das cores de bengalas utilizadas por pessoas com deficiência 

visual nos estabelecimentos comerciais do Estado do Espírito Santo. 

Publicado no Ales Digital do dia 17/08/2021.  O Sr. Presidente propõe 

a votação conjunta as demais comissões. Posto em votação é aprovado 

nas Comissões de Justiça, Cidadania e Finanças. É feita reunião 

conjunta das Comissões de Justiça, Cidadania e Finanças. O Sr. 

Deputado Gandini se prevalece de prazo regimental. É anunciada 

discussão única, em regime de urgência, do Projeto de Lei nº 361/2021, 

do Deputado Dr. Emílio Mameri, que institui a Política Estadual para a 

População Migrante, dispõe sobre seus objetivos, princípios, diretrizes 

e ações prioritárias no Estado do Espírito Santo. Publicado no Ales 

Digital do dia 20/07/2021. O Sr. Presidente convoca a Comissão de 

Justiça, para oferecer parecer oral ao Projeto. O Sr. Deputado Gandini 

se prevalece de prazo regimental. Passa-se para a fase das 

Comunicações: Com a palavra as Sras. e os Srs. Deputados: Torino 

Marques, (Pedindo e obtendo a palavra pela ordem o Sr. Deputado 

Doutor Hercules propõe a prorrogação da Sessão para que todos 

pudessem fazer o uso da palavra na fase das comunicações. O Sr. 

Presidente coloca em votação. Posto em votação é aprovado. 

Retornando a fase das comunicações, com a palavra os Srs. Deputados: 

Capitão Assumção, Doutor Hercules, Delegado Danilo Bahiense, 

(Assume a Presidência o Sr. Deputado Delegado Danilo Bahiense) 

Doutor Hercules, Eng° Jose Esmeraldo, (Assume a Presidência o Sr. 

Deputado Doutor Hercules) e Janete de Sá.  Nada mais havendo a 

tratar, o Sr. Presidente diz que irá encerrar a presente sessão, antes, 

porém, convoca as Senhoras e os Senhores Deputados para a próxima, 

que será solene, hoje  no horário das 15:00 horas. Encerra-se a presente 

sessão às doze horas e trinta e dois minutos. 

 

 

 

 


